
 أبيب 42؛ عيد استشهاده لشهيد أبانوب النهيسىا مديح

 ـ السالم لقديس عظيم1

 يليق لـه التكريم

 ـ ولد بنهيسة2

 مقاره ومريم القديسة

 ـ فى أوج صباه3

 انتقل للسما

 ـ هذا كله قد كان4

 الذين حفظوا اإليمان

 ـ سمع عن دقلديانوس5

 اضطهاده لشعب إيسوسو

 ـ ذهب القديس وباع6

 وأعطاه للجياع

 ـ صلى أبانوب بلجاجة7

 ينال إكليل الشهادة

 ـ ظهر لـه ميخائيل8

 ووعده باإلكليل

 ـ أمر الوالى بجلده9

 فخرجت أحشائه

 ـ أتى المالك وشفاه11

 وقام بكل قواه

 ـ صار الوالى كالمجنون11

 مع إخوته المسيحيون

 ـ شجع المسجونين12

 قالوا نحن مسيحيينو

 ـ أمر الوالى بتجميعهم13

 أكثر من ألف عددهم

 ـ وعلق أبانوب الصغير14

 إلى أتريب تصير

 ـ نزف أنفه وفاه15

 وفكه من رباطاه

 ـ ُشّل والى سمنود16

 فآمنوا بالحى الموجود

 ـ صلى القديس عنهم17

 فعفى الرب عنهم

 ـ واعترفوا بالمسيح18

 بـه نحيا وفيه نستريح

 اظ والى أتريبـ اغت19

 فعذبهم الشاب مع الشيب

 ـ وأتى بالقديس ودعاه21

 فلم يخش أمره

 كامل طاهر حكيم 

 السالم للشهيد أبانوب

 من بيت هو كنيسة

 السالم للشهيد أبانوب

 سنة 12أى ابن 

 السالم للشهيد أبانوب

 ألنه أحد الشجعان

 السالم للشهيد أبانوب

 ابن بى ذيافولوس

 بانوبالسالم للشهيد أ

 الذهب والمتاع

 السالم للشهيد أبانوب

 وطلب بكل وداعة

 السالم للشهيد أبانوب

 من قبل عمانوئيل

 السالم للشهيد أبانوب

 أربع مرات على بطنه

 السالم للشهيد أبانوب

 ومن الوالى نجاه

 السالم للشهيد أبانوب

 وقال إلقوه فى السجون

 السالم للشهيد أبانوب

 فتمسكوا بالدين

 لشهيد أبانوبالسالم ل

 وقتلهم بأجمعهم

 السالم للشهيد أبانوب

 على صارى مركب تسير

 السالم للشهيد أبانوب

 فأتى المالك وشفاه

 السالم للشهيد أبانوب

 وعمى كل الجنود

 السالم للشهيد أبانوب

 لما أعلنوا إيمانهم

 السالم للشهيد أبانوب

 إنه اإلله الصحيح

 السالم للشهيد أبانوب

 جيبمن إيمانهم الع

 السالم للشهيد أبانوب

 أن يقف وسط الوالة

 السالم للشهيد أبانوب
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 ـ حينئذ أمر أعداؤه21

 وحرق أعضاءه

 ـ فأتى يسوع وشفاه22

 وبالمالئكة قواه

 ـ قطعوا رجليه23

 ليقضوا عليه

 ـ أتى المالك وشفاه24

 وقام بكل قواه

 ـ وبعد عذابات شديدة25

 نال إكليل الشهادة

 يسة األبكارـ وذهب لكن26

 ليتكلل مع األبرار

 ـ تفسير اسمك فى أفواه27

 الكل يقولون يا إله

 

 بتمزيق أحشاءه

 السالم للشهيد أبانوب

 ومن الحرق نجاه

 السالم للشهيد أبانوب

 وأيضاً يديه

 السالم للشهيد أبانوب

 ومن الوالى نجاه

 السالم للشهيد أبانوب

 وآالمات مريرة

 السالم للشهيد أبانوب

 ارفى حضن أبى األنو

 السالم للشهيد أبانوب

 كل المؤمنين

 الشهيد أبانوب النهيسى أعنا آجمعين

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


